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כולל טיסות ושייט טיול המטייל במזרח ארצות הברית בעברית, הכולל את מפלי הניאגרה, טורונטו, 
אלף האיים ויציאה להפלגת תענוגות ובילוי מענג באיים הקאריביים על גבי אחת 

מאניות הפאר הגדולות בעולם.

| פנסיון מלא  | הפלגה באניה  | טיול המטייל במזרח ארצות הברית  המחיר כולל: טיסה תל-אביב-ניו-יורק-תל-אביב 
במהלך השיט בלבד | העברות הנדרשות | דמי כניסה לאתרים המצויינים במסלול | מדריך דובר עברית בטיול המטייל 
| מיסי נמל והיטלי דלק | המחיר לאדם בחדר לארבעה | המחיר לאדם בחדר זוגי $4,250 | להזמנות עד 31 למרץ 2019.

יום שבת - קינג'ס וורף0 10
אוכל  לטעום  תוכלו  לכולם.  משהו  יש  ברמודה  של  זה  מרהיב  בחוף 
מקומי, לטייל בין החנויות והמוזיאונים של המספנה המלכותית של הצי 
המלכותי. ואם זה לא מספיק, יחכה לכם פארק שנורקלים ספורט ימי 

המציע לכם שעות של פעילויות והרפתקאות.

יום ראשון - הפלגה בלב ים0 11
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג’ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שני - פיליפסבורג, סן מארטן0 12
העולם  את  לגלות  כחולות,  לגונות  לבנים,  חופים  של  קילומטרים 
התת ימי של שוניות אלמוגים ודגים אקזוטיים, לחוות את ההיסטוריה 

התוססת של סן מארטן באופניים, קניות ומסעדות. 

יום שלישי - סאן חואן0 13
סן חואן הוא אחד הנמלים הטבעיים הגדולים ביותר באיים הקאריביים 

והיא העיר השנייה העתיקה ביותר באמריקה. 
של  המוצא  נקודת  היה  חואן  סן  המוקדמות,  ה-16  המאה  במהלך 
החדש.  העולם  של  ידועים  לא  חלקים  ליישב  כדי  ספרדית  משלחות 
הביצורים שלה עמדו בפני התקפות רבות כמו זו של הימאי האנגלי סר 
פרנסיס דרייק בשנת 1595, כמו גם התקפות מאוחר יותר. סן חואן היא 
מרכז הקאריביים והנמל שלה הוא נמל הים השני בגודלו באזור )אחרי 
465 שנה שנולדה במקור  יורק(. סן חואן העתיקה היא שכונה בת  ניו 
כמבצר צבאי והתפתחה כרובע מגורים ומסחר מקסים. הרחובות כאן 
הספינות  גבי  על  שהובאה  כחולה  יצוקה  אבן  חצץ,  באבני  מרוצפים 

והרטיבות השאילו להם את הצבע האופייני שלהם.  הספרדיות הזמן 
סן חואן העתיקה מושכת תיירים רבים, אשר באים גם ליהנות מהחופים 

המדהימים, ההימורים בקזינו והאקלים הטרופי.

יום רביעי - לבאדי, האיטי0 14
ברוכים הבאים לאחד האיים הקסומים בקאריביים, כאן מצא כריסטופר 
קולומבוס מקלט במסע הראשון שלו לגילוי אמריקה. בלבאדי תמצאו 
את צבי הים הגדולים והמפורסמים, חופים מדהימים ושווקים נפלאים.

יום חמישי - הפלגה בלב ים0 15
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג’ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שישי - הפלגה בלב ים0 16
יום כיף באניה. בריכות, חדרי ספורט ומסאג’ים, אוכל, קזינו ומה לא?

יום שבת - קייפ ליברטי - ירידה מהאניה0 17
ירידה מהאניה. העברה לנמל התעופה לטובת טיסה חזרה לישראל.

יום ראשון - נחיתה בתל-אביב0 18

CRZ2

ניו יורק והקאריביים
18 ימים / 16 לילות - יציאה בימי חמישי - נפגשים בניו יורק

3 לילות בניו יורק. 4 לילות בטיול המטייל. 9 לילות הפלגה לקאריביים.

יום חמישי - תל-אביב - ניו יורק0 1
איסוף   - יורק  בניו  התעופה  לנמל  ההגעה  עם  עצמאי.  באופן  טיסה 
והעברה למלון במנהטן. ערב חופשי להיכרות עם העיר המרהיבה, גורדי 

השחקים, המוניות הצהובות ואורות הניאון. לינה במנהטן.

יום שישי - סיור מקיף באי הגבעות וגורדי השחקים0 2
היום נצא לסיור במנהטן. נסיעה ליד לינקולן סנטר, המרכז לאומנויות 
ג’ון  הזמר  נרצח  לפיתחו  אשר  הדקוטה  בית  ג’וליארד.  ביה״ס  הבמה, 
פארק  הסנטרל  בתוך  פילדס  סטרוברי  קצר אל  רגלי  לסיור  ונצא  לנון 
לחזות בפסיפס לזכרו של המוזיקאי שנרצח. נחצה את הסנטרל פארק, 
שדרת המוזיאונים ומלון פלאזה היוקרתי. נמשיך על השדרה החמישית 
המהודרת דרך רוקפלר סנטר, טיימס סקוור ושדרת ברודווי דרכה נגיע 
וויליג״, “הסוהו״  “יוניון סקוור”, “גריניץ’  לכיוון, “אמפייר סטייט בילדינג”, 
והאזור הסיני המאוכלס ביותר בארצות הברית - צ’יינה טאון. נסיים בוול 
סטריט ונצא להפלגה בה נחלוף על פני אי החרות ונצלם את הגברת 

המפורסמת ביותר בעולם פסל החרות. 

יום שבת - ניו יורק יום חופשי להמשך ההכרות עם עיר מרתקת זו0 3

יום ראשון - ניו יורק / מפלי הניאגרה 0 4
עם  לתוכו.  הנשפכים  המים  ומפלי  גלן  ווטקינס  בקניון  נבקר  הבוקר 
נחצה  הניאגרה.  מפלי  הם  הרועשים,  המים  אשדות  בין  נטייל  ההגעה 
את הגבול לקנדה ונגיע עם ערב למלון. בלילה נצא אל המפלים ונצפה 
בתצוגת אורות מרהיבה וצבעונית על המים הזורמים. המעוניינים יוכלו 

לבלות עד אור הבוקר בקזינו של העיירה הקנדית.

יום שני - מפלי הניאגרה / טורונטו / אלף האיים 0 5
 - האינדיאנים  להם  שקראו  כפי   - רועמים”  ״מים  האדירים  המפלים 
מצפים לנו היום. עשרות מליוני ליטרים הניתכים מדי דקה )!( הם המחזה 
המפלים  על  נצפה  זויות:  מכמה  נראה  אותו  נתפס  והבלתי  המרהיב 
המפלים  אל  הערפל״  ״עלמת  בספינת  נשוט   - בקיץ  הקנדי.  מהצד 
ונחוש את העוצמה האדירה של כמות המים הנשפכת ממש מעלינו. 
בצהריים נצא לטורונטו הגדולה בערי קנדה. לפנות ערב נמשיך מזרחה 
האיים. אלף  באזור  לילה  ללינת  ונתמקם  הסן-לורן  נהר  אפיק  לכיוון 

יום שלישי - אלף האיים 0 6
נעלה על סיפון האניה ונחזה בבתים המדהימים אשר בנו אנשים פרטיים 

על מאות האיים הפזורים לאורך הנהר. מחזה שלא ישכח לעולם!

יום רביעי - קניות באאוטלט - ניו ג׳רזי גארדנס0 7
יורק שנמצא צמוד למלון,  בניו  גדול  הכי  נערוך קניות באאוטלט  היום 
במבצעים  בעולם  הגדולים  מהמותגים  ענק  חנויות   200 תמצאו  שם 

מטורפים.

יום חמישי - קייפ ליברטי - עלייה להפלגה0 8
להפלגה   Anthem of the Seas® הפאר  מאניות  אחת  על  נעלה  הבוקר 

קסומה לאיים הקאריביים.

יום שישי - הפלגה בלב ים0 9
לא? ומה  קזינו  אוכל,  ומסאג’ים,  ספורט  חדרי  בריכות,  באניה.  כיף  יום 

עשויים  ההפלגות  מסלולי  פנימי.  חדר  ע״ב  המחירים  באניה.  שישולמו  טיפים  כוללים  אינם  המחירים  באניות.  החדרים  זמינות  לפי  להשתנות  עלולים  המחירים 
להשתנות בהתאם לתאריכי היציאה בין מסלול מזרחי ומערבי בקאריביים. בקשו מהנציג את מסלול ההפלגה שלכם. מסלולי הטיולים עשויים להשתנות בהתאם 

לתאריכי ההפלגה.

החל מ- 

$3,950
לאדם בחדר ל-4

החל מ-

$4,250
לאדם בחדר זוגי


